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EMENTA:  
Estratégias de leitura para a compreensão global de Estruturas linguísticas básicas. Iniciação à compreensão escrita.  
 
OBJETIVOS:  

• Usar, em nível básico, o espanhol como veiculo de comunicação.  
• Controlar o processo da própria aprendizagem e desenvolver de forma autônoma os conhecimentos 

adquiridos na aula de espanhol.   
• Ler em espanhol textos de diferentes gêneros, demonstrando compreensão global da leitura.  
• Refletir sobre semelhanças e diferenças entre o espanhol e o português  

 
CONTEÚDOS:  
. 1-  O mundo hispânico   
. 2-  Quem sou eu?   
. 3-  Consumo e meio ambiente   
. 4-  A alimentação   
 
METODOLOGIA:  
Com a utilização de textos escritos autênticos, de diferentes gêneros, serão utilizadas estratégias com o objetivo de 
otimizar a recepção leitora e estimular a produção escrita. Com uma aproximação contrastiva entre o português do 
Brasil e o espanhol, abordar-se-ão os conteúdos gramaticais, com vistas ao desenvolvimento da competência 
comunicativa. Serão realizadas traduções do espanhol ao português.  
 
AVALIAÇÃO:  
Serão avaliadas todas as atividades de aprendizagem: trabalhos individuais e de grupo, testes escritos, apresentações, 
discussões.  
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